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Mantan Kades Diperiksa Soal Dan Desa

KOTA BINTUHAN - Sete-

lah melakukan pcmcriksaan
para saksi clan perangkat
desa terkait penggunaan
dana desa (DD) Eramat ta
bun 2018. Kemarin (4/12)
penyidik Tipikor Polres Kaur
pun kembali melakukan
pemeriksaan dan kali ini
yang diperiksa adalah man
tan Kades Gramat Keca-
matan Kinal Kabupaten Kaur
EdiSarsanAdnad(38).

Edi merupakan Kades
Gramat yang menjabat
priode 2013 hingga 2018
yang lalu. Edi dajang terkait
pemeriksaan yang dilaku-
kan penyidik, pemeriksaan
awal ini dilakukan untuk
klarifikasi penggunaan DD
tabun 2018. Apalagi sebe-
lum mengakbiri jabatannya
Edi sempat mencairkan DD
tabap pertama dan kedua
desa tersebut tabun 2018
dengan nilai kurang lebih
Rp 405 juta.

DD itu hams dipertang-
gungjawabkan, apalagi se-

telab tim turun ke lapangan
kegiatan yang dikerjakan
oleb Edi tidaksesuai dengan
dana yang ada. "Untuk ta
bap awal kita lakukan klari-
fikasi saja, terkait besaran
dana 1)1) yang digunakan
sesuai tidak peruntukan-
nya. Jika tidak maka man
tan kades harus bertang-
gungjawab untuk sementara

berikan keterangan karena
masib dalam tabap pemerik
saan dan klarifikasi. Namun

demikian penyidik Tipikor
Pokes Kaur, pasca turun ke
lapangan untuk mengecek
langsung tisik bangunan DD
Gramat tabun 2018.Penyidik
Tipikor dan juga Inspektorat
Kaur mernang menemukan
bangunan fiktif dan tidak
sesuai dengan RAB.

Dan saat ini penyidik ma
sib menunggu basil peme
riksaan Inspektorat Kaur ter
kait penggunaan DD tabun
2018 yang diduga banyak
fiktif. Tidak hanya itu juga
mereka meminta basil audit

kerugian negara dari peng
gunaan DD Gramat tabun
2018.

"Untuk basil audit kita ma

sib menunggu Inspektorat
dan jika keluar akan wa-
jib dikembalikan. Jika tidak
maka akan kita proses nanti-
nya," tegas Kasat Reskrim
l'olres Kaur.
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